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1. Çalıştay: "Yerel halk ve mülteciler için istihdam ve girişimciliğin desteklenmesi: ev sahibi yerel 

makamlar için COVID-19 krizinden kaynaklanan yeni zorluklar- Bölüm 1 - 27 Mayıs 2020:" 

Konuşmaların özeti 
 

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nın (HMLN) 4. Yıllık Eşdüzeyler Arası Öğrenim Çalıştayı'na 

hazırlanırken, COVID-19 krizi bağlamında HMLN üyelerinin yeni öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermek için, 

ortakları ile birlikte Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası 3 teknik online eğitim çalıştayı 

serisi organize etmektedir. Online serisi, zorla yerinden edilme ile karakterize bağlamlarda merkezi ve 

yerel otoritelerin ve kalkınma ortaklarının temsilcilerine daha güçlü istihdam yaratılması ve özel sektör 

katılımı için aktif işbirliği yapma ve birbirlerinin mevcut deneyimlerinden öğrenme fırsatı sunacaktır ve 

COVID-19 pandemisi ve sıhhi krize ve onun yerel ekonomiler üzerinde yarattığı etkilere karşı durmak için 

alınan tedbirlerden kaynaklanan zorluklar hakkında fikir alış verişi gerçekleşecektir.  

Serinin ilk oturumu 27 Mayıs günü yapılmıştır ve şu konuya odaklanmıştır: "Yerel halk ve mülteciler için 

istihdam ve girişimciliğin desteklenmesi: ev sahibi yerel makamlar için COVID-19 krizinden kaynaklanan 

yeni zorluklar". Bu belge şunları sunmaktadır:  

• Etkinlikten kalan başlıca unutulmayacakların özetin  

• Konuşmacıların sunumlarının ve müdahalelerin ayrıntılı özeti 

• Canlı oylama sonuçlarına ve şu konulardaki açık tartışmalara/konuşmalara genel bakış: COVID-19 

krizi sonrasında iş yaratılmasını ve işletilmesini destekleyecek belediye önerileri ve çözümleri. 

Bu serinin ikinci online etkinliği 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecektir ve COVID-19 hakkında ve 

belediyelerin yeni ekonomik ve sıhhi güçlükleri nasıl göğüsledikleri hakkında başka bir oturum 

düzenlenecektir. Bu oturumda yerinden edilme ve COVID-19 bağlamında istihdam yaratılması ile ilgili 

olarak belediyelerden örnekler ve teknik sunumlar aktarılacaktır. Çalıştay oturumunda ayrıca kriz 

zamanlarında sunulabilecek mali hizmetlere ve gençler, kadınlar ve yerinden edilmiş topluluklar için 

istihdam desteğine odaklanmaktadır.  

Eğitim serisi özellikle COVID-19 krizi sonrasında özel sektörün sürece nasıl dahil edileceği ve 

destekleneceği üzerine odaklanarak 8 Temmuz Çarşamba günkü son online etkinlik ile birlikte 

tamamlanmış olacaktır.  

Bu serinin üç online çalıştayına başarıyla katılan herkese bir katılım sertifikası verilecektir 

Bu Online Eğitim Çalıştayı Serisi, Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nın bilgi paylaşımı ve almış olduğu öğrenme talebinin bir 

parçasıdır. Bu Eğitim Çalıştayı Serisi, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası Grubu tarafından Agence Française du 

Développement (AFD), Yoksullara Yardım için Danışma Grubu (CGAP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşik Şehirler Yerel Yönetimler - Orta Doğu Batı Asya (UCLG-MEWA), Dünya Yerel 
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Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD), BM Habitat, UNHCR ile işbirliği halinde düzenlenmektedir. Haziran 2016'dan itibaren, 

CMI, ev sahibi yerel yönetimlerin zorla yerinden edilme durumlarına müdahale etme kapasitelerini iyileştirmek için kanıta dayalı 

bilgiyle ve Kapasite Geliştirmesiyle ev sahibi yerel yönetimleri desteklemek amacıyla Akdeniz Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar 

Programı'nın bir parçası olarak Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nı koordine etmektedir.  

Çalıştay görüşmelerinden akılda kalan ana noktalar  

Eğitim serisinin bu ilk online çalıştayı yerel otoritelerin ve kalkınma kuruluşlarının 131 temsilcisini bir araya 

getirmiştir. Burada, temsilciler COVID-19 krizinin etkisini, yerel otoritelerin karşılaştığı zorlukları ve 

uyguladıkları müdahaleleri görüşmüştür, yerel otoritelerin kendi alanlarında yaşayan yerel ve yerinden 

edilmiş nüfuslar için iş yaratılmasını desteklemeye katkıda bulunmanın çeşitli yollarını aktarmıştır.  

 

Sunumlar ve açık görüşmeler sırasında şu noktalara temas edilmiştir:  

• COVID-19 pandemisi ve ilgili hareket kısıtlamaları, bilhassa belediye bütçesinin ve faaliyetlerinin 

yönetilmesi ve Küçük ve Orta Boylu İşletmelerin (KOBİ'ler) sürdürülebilirliği açısından yerel 

ekonomiler üzerinde yeni güçlükler doğurmuştur. Söz konusu güçlükler bilhassa göçmen ve 

mülteci grupları tarafından ve kadınların yönettiği işletmeler tarafından hissedilmiştir. Karantina 

ve ekonomik gerileme zamanlarında kadınları ve küçük işletmeleri desteklemeye ihtiyaç 

olduğunun ortak olarak anlaşılmasına rağmen, pek çok yerel işletmenin iflasın eşiğinde olduğunun 

farkedilmesi ve belediye kalkınma projelerinin karantina tedbirleri ve yeni acil durum öncelikleri 

dolayısıyla durdurulduğu gerçeği, belediyelerin savunmasız mülteciler, kadınlar ve gençler gibi 

marjinal gruplara nasıl destek olabileceği ve aynı zamanda KOBİ'leri nasıl destekleyebileceği 

sorusunu doğurmaktadır.  

• Yerel otoriteler krize müdahale etmede ve toplulukları desteklemede kritik bir rol oynamaktadır 

ve pandeminin olumsuzluklarını azaltmak ve yerel ekonomiyi yeniden canlandırmak için kriz ve 

kriz sonrası yönetim ile ilgili daha fazla teknik destek ve eğitim talep etmektedir. Belediyeler, 

toplulukların ilk irtibat noktasıdır, onların ihtiyaçlarını anlar ve onları ve yerel işletmeleri 

desteklemede kilit rol oynayabilir. Uluslararası organizasyonlar ve kalkınma ortakları, yerel 

çözümler geliştirmek için belediyelerin ihtiyaçlarını değerlendirerek ve analiz ederek ve acil durum 

fonlarının onlara aktarılmasına yardımcı olarak ve mümkün olan belediye finansmanı hakkında 

bilgi paylaşarak yerel otoriteleri destekleyebilir.  

• Güçlüklere rağmen, kriz ayrıca belediye stratejik hedeflerini yeniden düşünme ve yerel 

ekonominin yeni sektörlerini açma fırsatı sunabilir. Bilhassa turizm veya mevsimsel göçe 

dayanan sektörler gibi krizin en çok vurmuş olduğu sektörlere bel bağlayan şehir veya kasabalarda 

temel malların üretilmesi ve ihraç edilmesi daha da geliştirilip teşvik edilebilir. Kamu-özel sektör 

diyalogları ile, yerel KOBİ'leri hedefleyen içermeci kamu satın alımlarıyla ve savunmasız gruplara 

ait işverenlerin desteklenmesiyle de yerel ekonominin canlandırılmasına katkıda bulunulabilir. Bu, 

yerel ekonomideki savunmasız grupların içerilmesini sağlarken, aynı zamanda yerel işletme 

ortamlarının yeniden canlandırılmasını sağlayacaktır. Çünkü, kadın işverenler diğer kadınları işe 

alma eğilimindedir ve mülteci işverenler diğer mültecileri işe alma eğilimindedir ve bunun 

istihdamı katlanarak artırması beklenmektedir. Bu, örneğin, savunmasız gruplar tarafından 

yönetilen işletmeler ile belediye ortaklığı şeklinde veya bu işletmelere doğrudan destek ile 

yapılabilir.  

http://cmimarseille.org/highlights/mediterranean-host-municipalities-learning-network
http://cmimarseille.org/highlights/mediterranean-host-municipalities-learning-network
http://cmimarseille.org/programs/regional-knowledge-action-program-refugees-and-host-communities
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• Sosyal uyum ve dayanışmanın teşvik edilmesini hedefleyen belediye tedbirlerinin devam 

ettirilmesi son derece önemlidir. Yerel otoriteler hizmetleri ve ekonomik fırsatları herkese 

erişilebilir kılmaya odaklanmalıdır, desteğin tüm topluluklara sunulduğunu göstermeli ve yerel 

politikaların ve eylemlerin kısa ve uzun vadede karşılıklı olarak faydalı olmasını sağlamalıdır.  

• Yerel otoriteler krize müdahale etmede, yerel işletmeleri desteklemede ve savunmasız grupları 

korumada halihazırda proaktif hareket etmektedir. Mültecilerin sahip olduğu işletmeler dahil 

olmak üzere yerel özel sektörü hedefleyen çözümler geliştirmek dahil, kriz bağlamına uyum 

sağlamak için büyük direnç ve kapasite sergilemektedirler. Belediyelerin bu online çalıştay 

boyunca bildirmiş olduğu, aşağıda bu raporda tarif edildiği gibi yerinden edilmiş nüfuslarını 

kapsayıcı bir iş ortamını canlandırmak ve teşvik etmek için sunulan pek çok öneri de bu noktaya 

işaret etmektedir. COVID-19 krizine karşı belediyeler tarafından alınan müdahalelerin bir 

derlemesi bu sayfada yer almaktadır ve CMI tarafından sürekli güncellenmektedir. 

• Bilgi paylaşımı, bilgi alışverişi ve eş düzeyler arası öğrenme, devam eden kriz göz önüne 

alındığında elzemdir. COVID-19'a farklı yerel müdahaleler ve bunların öncül sonuçları hakkında 

öğrenmeyi teşvik etmek ve desteklemek daha bilgiye dayalı çözümler üretmeye ve ilerleme yolları 

bulmaya yardımcı olabilir. 

Çalıştay sunumlarının ayrıntılı özeti 

Tüm konuşmacıların sunumları burada mevcuttur. 

Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) Müdürü Blanca Moreno-Dodson ve Orta Doğu Departmanı, Dünya 
Bankası Bölgesel Müdürü SarojKumar Jha yerel otoritelerin COVID-19 pandemisinde karşılaştığı yeni 
güçlüklerin altını çizen ve Dünya Bankasının ve CMI'nın bu zamanlarda yerel otoriteleri desteklemek için 
hazır olduğunu vurgulayan online etkinliği açmıştır.vBayan Moreno-Dodson yerel otoritelerin karşılaştığı 
fazladan güçlüklerin ve onları destekleme ihtiyacını olduğunun farkındadır. Kendisi, 2016'dan itibaren CMI 
tarafından yönetilen Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nın içerik ve üyelik bakımından nasıl geliştiğini 
açıklamıştır ve belediye personelinin ve temsilcilerinin şimdi COVID-19 krizi ile burun buruna olduğunu ve 
bunun da mültecilere ve yerinden edilmiş nüfuslara ev sahipliği yapmanın halihazırdaki mevcut 
güçlüklerini daha da artırdığından bahsetmiştir. Bayan Moreno-Dodson ayrıca yerel ve yerinden edilmiş 
nüfuslar için mali belediye projeleri yürütmenin ve belediyelerin girişimcileri mikro düzeyde 
desteklemelerine yardımcı olmanın yenilikçi yollarını bulmaya ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir. Son olarak, 
Moreno-Dodson, CMI ve Dünya Bankasının çalışmalarının birbirini tamamlamasının, finansman fırsatları 
elde etme ve müdahale planları tasarlama konusunda bilgi paylaşımının ve öğrenmenin son derece önem 
arz ettiği merkezi ve yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve bilgi alışverişini kolaylaştırmaya yardımcı 
olabileceğini belirtmiştir.  Bay Jha, ev sahibi yerel otoriteler ve yönetimler için mevcut COVID-19 krizinden 
önce de bir öncelik teşkil eden özel sektör işlerini teşvik etmek için bir girişimcilik kültürünü beslemenin 
önemine dikkat çekerek açılış konuşmasını yapmıştır. Jha ayrıca, yerinden edilmiş olanlar dahil nüfusun 
tüm kesimlerini içeren politika tedbirlerinin "Toplumun Bütünü" yaklaşımı ile ele alınması gerektiğini ve 
beraberinde bir sağlık müdahalesi uygulanması, güvenlik ağı programlarının genişletilmesi, firma 
düzeyinde direncin güvence altına alınması, KOBİ'ler için kredi limitlerinin belirlenmesi ve COVID-19 
krizinin ilk aşaması sona erdiğinde ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmanın sağlanması gerektiğine vurgu 
yapmıştır.  Bu, örneğin yeni piyasalara ulaşarak ve yeni ürünler üreterek, şu anda Ürdün ve Lübnan'da 
olduğu gibi tıbbi ürünlerin üretimini ve ihracatını güçlendirerek yapılabilir. 

http://www.cmimarseille.org/blog/covid-19-municipalities-hosting-refugees-eastern-mediterranean-countries-challenges-needs-and
http://www.cmimarseille.org/highlights/webinar-series-webinar-1-fostering-employment-and-entrepreneurship-locals-and-refugees
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CMI Kıdemli Ortaklık Sorumlusu Giulia Marchesini,  devam eden COVID-19 krizinde yerel otoriteler için 

yeni güçlükler ve öncelikler hakkında etkinlik öncesinde CMI tarafından gerçekleştirilen hızlı bir ihtiyaç 

analizi vasıtasıyla toplanan görüşleri sunarak günün ilk oturumunu başlatmıştır. Bayan Marchesini yerel 

otoritelerin kendi yetki alanlarının ötesinde eylemler yürüttüğünü, ve bunun da halihazırda insan 

kaynakları ve altyapı eksikliğinin yarattığı sıkışmışlık durumunda eşi görülmemiş bir zorluk teşkil ettiğini 

bildirmiştir. Ayrıca, bir acil durum planı ve kriz müdahalesinin nasıl uygulanacağı, belediye bütçesinin 

uzaktan nasıl yönetileceği, dijital altyapının nasıl iyileştirileceği - dijital mali hizmetler, e-cüzdanlar ve 

belediye personelinin eğitilmesi gibi yollar söz konusu - hakkında eğitime ve rehberliğe ihtiyaç olduğunu 

bildirmiştir. CMI HMLN üyelerinden ihtiyaçlar ve eylemler konusunda bilgi almaya devam etmektedir ve  

eş düzeyler arası bilgi/görüş alışverişi için ve kalkınma ortaklarının programlarına dayanak bilgi teşkil 

etmesi için bunları CMI websitesinde derlemektedir. Yerel otoriteler için güçlükler ve öncelikler hakkında 

CMI'nın yapmış olduğu ihtiyaç değerlendirmesinin ayrıntılı bir gözden geçirmesi burada mevcuttur.  

 

Ürdün Madaba Belediyesi, Yerel Kalkınma Birimi Müdürü, Mohammad Abu Gaoud ve Filistin Ramallah 

Belediyesi Yerel Ekonomik Kalkınma Başkanı Nadine Burbar COVID-19 krizine müdahale etme konusunda 

kendi deneyimlerini paylaştılar. Her iki belediye örneğinde, kamu alanlarının erken dezenfeksiyonu, online 

bilgilendirme çalışmaları, bir acil durum ekibinin oluşturulması ve personelin eğitilmesini içeren hızlı 

müdahaleler görülmüştür. Bu örnekler, şehirleri bu beklenmedik krizlere karşı bağışıklık kazanmış kılarak, 

şehirlerin adapte olmaya hazır oluşlarını güçlendirme ihtiyacından kaynaklanan, yerel işletmeler dahil 

olmak üzere yerel toplulukları desteklemede yerel otoritelerin hızlı ve ilgili eylemlerinin ne kadar önemli 

olduğunu göstermiştir.  

Bayan Burbar, Ramallah Belediyesinin krizi yönetmek için 2017 Kentsel Direnç Stratejisini nasıl 

geliştirdiğini bildirmiştir. Ramallah Belediyesinin müdahalesi COVID-19'un yayılım haritasını çıkarmaya ve 

ikamet edenleri ile online bilgi paylaşımını iyileştirmeye odaklanmıştır. Bilhassa, belediye, belediye meclisi 

ve acil durum meclisi ile işbirliği içinde önceliklerini belirledi ve bunu yaparken, sağlık hizmetleri, atık ve 

medikal atık hizmetleri, temizlik hizmetlerinin sunulmasına odaklandı ve ayrıca, eğitim ve kültürel 

faaliyetlerin sosyal mesafe tedbirlerine mümkün olduğunca uyularak online formatta gerçekleştirilmesini 

sağladı.  

Mr. Abu Gaoud Abu Gaoud, Büyük Madaba Belediyesi'nin temizlik ve dezenfekte etme gibi temel 

hizmetlerin sağlanmasına, savunmasız hane halklarına temel gıda malzemelerinin dağıtılmasına ve sosyal 

mesafe tedbirlerinin uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmaları için genç gönüllüler ile birlikte 

çalıştığını bildirdi. Ayrıca, Sn. Abu Gaoud pandeminin Madaba'nın turistik sektörü için - Belediye'nin büyük 

oranda bel bağladığı bir sektör - bir test olduğunu ve belediyenin imkanlarını ve çok düzeyde yeniden 

gözden geçirmeye olanak tanıdığını açıklamıştır: kriz yönetimindeki zayıflıklar tespit edilmiştir, örneğin sivil 

toplum ile işbirliği zordu ve e-hizmetler sunulması ve bakkalların ve küçük üretim yerlerinin turistlere değil, 

yerel nüfusa yönelik üretim yapmaya teşvik edilmesi ihtiyacı doğdu.  

 

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Mauro Testaverde COVID-19 krizi boyunca göçmenler için sosyal 

koruma tedbirlerinin önemi ve COVID-19 müdahalelerinde göçmenlerin ve mültecilerin içerilmesinin 

önemi hakkında bir analiz raporu sunmuştur. Bay Testaverde, göçmenlerin ve mültecilerin gruplarının 

kalabalık yaşama ve çalışma koşullarından dolayı pandeminin etkileri karşısında bilhassa savunmasız 

olduğunu ve çoğunlukla sosyal mesafeden olumsuz etkilenen işlerde çalıştıkları için gelir ve iş kaybetme 

http://www.cmimarseille.org/blog/covid-19-municipalities-hosting-refugees-eastern-mediterranean-countries-challenges-needs-and
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yüksek riski taşıdıklarını bildirmiştir. Bu aynı zamanda onların ailelerini ve römizlerin ana gelir kaynağı 

olduğu menşe ülkelerini olumsuz etkilemektedir. Bay Testaverde, krizin göçmenleri ilgilendiren etkisini 

hafifletmek için şunlar dahil olmak üzere üç tedbir dizisi sunmuştur: i) Sosyal güvenlik ağı programları (örn., 

yasal statülerine bakılmaksızın göçmenlerin güvenlik ağı tedbirlerine dahil edilmesi); ii) İstihdam Koruma 

Politikaları (örn., maaş sübvansiyonları, iş izinlerinin uzatılması); iii) İstihdam teşvik politikaları (örn., 

göçmenleri içeren iş eşleştirme ve iş arama programları).  Son olarak, mültecilere ev sahipliği yapan 

toplumların, göçmenleri içeren ülkelerin COVID-19'a karşı müdahalelerinden öğrenebileceklerini ve bu 

tedbirleri kendi yerel bağlamlarına uygulayabileceklerini ifade etmiştir. Yerel hükümetler önemli bir role 

sahiptir, çünkü onlar yerel nüfusu etkin bir şekilde hedefleyebilir, federal/merkezi yönetimlerin bıraktığı 

boşlukları doldurabilir ve göçmen işçilerin ve mültecilerin ihtiyaçlarını hedefleyen programlar sağlayabilir.  

 

Dünya Bankası Kıdemli Özel Sektör Uzmanı Meriem Ait Slimane kadınları ve savunmasız nüfusları içeren 

bir girişimci ekosistemin nasıl geliştirileceği konusunda teknik bir sunum ile ikinci oturuma başladı. Bayan 

Slimane, kadınlara ait işletmelere yatırım yapmanın iki tarafın da karşılıklı kazandığı (kazan-kazan) bir 

strateji olduğunu, çünkü kadınların başka kadınları işe almaya daha eğilimli olduğunu ifade etmiştir. 

Sonrasında, yerel otoritelerin girişimciliği teşvik edebileceği, özellikle kadınlar tarafından yönetilen 

işletmeleri destekleyebileceği bir dizi destek eylemleri sunmuştur: örneğin, yerel otoritelerin finansal ve 

teknik kapasitesinin iyileştirilmesinin kilit önem arz ettiğini ve belediyelerin bu noktada önemli bir rol 

üstlendiğini, bunu da örneğin, kamu-özel sektör diyalogu kurarak, Küçük ve Orta Boylu İşletmeler 

(KOBİ'ler) tarafından yerel düzeyde karşılaşılan sorunları ele alarak, işletme sahipleri ve müşteriler için 

dijitalleştirmeyi genişleterek, yabancı yatırımcılar ile ilişkileri sürdürerek ve en savunmasız KOBİ'lere 

odaklanarak yapabileceklerini dile getirdi. Belirli COVID-19 bağlamları ile ilgili olarak, Bayan Slimane yerel 

otoritelerin kadın girişimcilere, dijital finansal hizmetlere odaklanmasını, diyalog ve arabuluculuk yoluyla 

kendi şehirlerinin tüm ikamet edenleri arasında sosyal uyumu güçlendirmeye devam etmelerini önerdi ve 

COVID-19 krizinin yerel halk ve yerinden edilmiş topluluklar arasındaki sosyal ilişkiler üzerindeki baskıyı 

artırabileceğine dikkat çekti. Son olarak, düşük kurulma ve yönetim masrafları ve çocuk bakım ihtiyaçları, 

sosyal ve kültürel normlar göz önünde bulundurulduğunda, kadınlar ve savunmasız gruplar arasında 

önemli bir benlik/istihdam aracı olarak ev temelli işletmeler için düzenleyici çerçevenin ana 

akımlaştırılmasının belediyeler açısından önemine işaret etti.  

 

Orta Doğu Building Markets Program Direktörü Selen Uçak, Türkiye'de mülteci girişimciliği ve onun 

fırsatları ve güçlükleri hakkında bir sunum yaptı.  Bilhassa mülteci istihdamı olmak üzere istihdam artışını 

olumlu bir sonuç olarak bildirdi, zira mülteci işletme sahiplerinin diğer mültecileri işe alma eğiliminde 

olduklarını, daha geniş ihracat piyasalarına eriştiklerinin, Türk işletmeciler için ortaklık fırsatlarını 

artırdığını belirtmiştir. Bununla birlikte, bunun birtakım engelleri de bulunmaktadır: pek çok mültecilere 

ait işletmelerin işlerini resmi kılacak finansmana ve imkanlara erişimi yok ve COVID-19 krizine ve ondan 

kaynaklanan karantina tedbirlerine karşı savunmasızlıkları ile bağlantılı olarak yeni ortaya çıkan tehditler 

ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bayan Uçak KOBİ'lerin piyasa ve ekonomiyi çeşitlendirdiğini, yabancı 

yatırımcıları çektiğini, istihdam yarattığını ve olumsuz doğasına rağmen COVID-19 krizinin ayrıca yeni 

fırsatlar yarattığını vurgulamıştır. Örneğin, koruyucu tıbbi ekipman gibi zorunlu ürünlere olan artan talep 

KOBİ'ler için yeni bir piyasa oluşturmuştur. Son olarak, Uçak, Building Markets'ın yerel otoritelerin yerel 

işletmelerin ihtiyaçlarını tanımlamalarına, yeni tedarikçilere erişmelerine ve işletmeleri eşleştirmelerine 

yardımcı olmaya hazırdır. 
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yurtdışı İşleri Sorumlusu Fuat Ozharat, geçici koruma altındaki Suriyeliler 

için Türkiye Hükümeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen bir iş yaratma ve girişimcilik 

fırsatları projesi sunmuştur. Proje, ekonomik ve sosyal direnç yaratmak amacıyla geçici koruma altındaki 

Suriyeli mültecileri ve bilhassa gençler ve kadınlardan oluşan Türk vatandaşlarını hedeflemektedir. Sn. 

Ozharat ayrıca Gaziantep'deki Suriyelilere ait işletmeler tarafından karşılaşılan bazı güçlükleri sunmuştur. 

Bu güçlüklerin, yüksek kayıt maliyetleri, finansmana erişim, yasal ve sosyal uyum ve vasıflı işgücüne erişim 

gibi konularda otoritelerin yardımına ihtiyacının olduğunu belirtmiştir.  

 

CMI Ev Sahibi Topluluklar ve Mülteci programı danışmanı Gilda Borriello, canlı oylamanın sonuçlarını ve 

katılan yerel otoriteler arasındaki açık sohbet görüşmelerinin sonuçlarını sunmuştur. Yerel otoritelerin 41 

temsilcisinin katıldığı oylama, katılımcıların çoğunluğunun (%58) kendi otoritelerinin COVID-19 krizine iyi 

hazırlandığını, krize kaarşı belki de geçmişte karşılaşmış oldukları şoklardan edindikleri tecrübe ile kendi 

güçlerinde iyi direnç gösterdiğini ifade etmiştir. Sadece bir azınlık (%19) mültecilere ait işletmelerin 

çoğunlukla resmi olarak kayıtlı olduğunu bildirmiştir ve bu da resmi sosyal ağ ve acil durum desteği alma 

ihtimali daha düşük olan işletmelerin savunmasızlığını göstermektedir. Bununla birlikte, katılımcılar, kendi 

belediyelerinin COVID-19 krizi öncesinde, sırasında ve sonrasında mültecilere ait işletmeleri desteklemede 

çoğunlukla proaktif olduğunu bildirmiştir. Son olarak, katılımcılar, bazıları halihazırda onlar tarafından 

uygulanmakta olan, şunlar dahil yerel işletme ortamlarını desteklemenin bir dizi olası yollarını 

tanımlamıştır: yerel mal ve hizmet arzının tercih edilmesi (örn., yerel tarımın desteklenmesi; kamu satın 

alımlarında KOBİ'lere öncelik verilmesi); mevcut mültecilerle/savunmasız işçilerle iş fırsatlarının 

eşleştirilmesi; idari ve vergi kısıtlamalarının kaldırılarak yerel iş yaratılmasının teşvik edilmesi; işletmeler 

ve belediye faaliyetleri için dijitalleşmenin geliştirilmesi; yerel girişimciler, düşük vasıflı işçiler için eğitimler 

sağlanması; krizin yerel özel sektör üzerindeki etkisinin denetlenmesi; yerel işletmelere destek sağlamak 

için tüm düzeylerle koordinasyon gerçekleştirilmesi. Bu sonuçların ayrıntılı bir özeyi bu belgenin en 

sonunda sunulmuştur. 

 

Son olarak Dünya Bankası Kıdemli Özel Sektör Uzmanı Zeina El Khoury kapanış konuşmasını yapmıştır. 

COVID-19 krizinin etkisinin herkes üzerinde, pek çok düzeyde, bireyler üzerinde, yerel veya yerinden 

edilmiş topluluklar ve bireyler üzerinde, mikro'dan büyük ölçekliye kadar işletmeler üzerinde, resmi veya 

gayri resmi işletmeler üzerinde, belediyelerden ulusal merkezi hükümetlere kadar kamu kurumları 

üzerinde, yüksek gelirliden düşük gelirlilere kadar tüm ülkeler üzerinde ciddi etkisinin olduğunu 

belirtmiştir. Bununla birlikte, ülkelerin hepsinin bu krize müdahale etmek için kapasitesi, mali ve mali 

olmayan imkanları aynı değildi ve hepsinin başlangıçtaki veya çıkış öncesi kırılganlık düzeyleri aynı değildi. 

Yerel otoriteler ön safta yer almıştır, ancak mali güçlükler dahil olmak üzere pek çok güçlükle karşılaşmıştır. 

Ancak, krize yerel müdahaleleri planlamak konusunda büyük bir çeviklik göstermiştir. Yerel otoriteler, 

krize müdahale etmede ve toplulukları ve yerel işletmeleri desteklemede hala öncül rol oynayabilir, ancak 

maalesef çoğunlukla genel yetki alanlarının ötesinde hareket etmek durumunda kalmaktadırlar: 

belediyelerin aldığı tedbirler bütçesi karşılanmayan kalemlerdir ve şimdi azalan gelirlerinin etkisiyle 

belediyeler daha büyük mali baskı altındadır ve bu, yerel otoritelerin mali pozisyonu üzerinde ve onların 

hizmetleri sunma kapasiteleri ve gelecekte sürdürülebilirliği sağlamak için gereken alanlara yatırım yapma 

kabiliyetleri üzerinde ciddi bir olumsuz etkiye sahip olacaktır. Durum böyleyken, yerel otoritelerin finansal 

ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine yatırım yapılması kilit önem arz etmektedir ve acil duruma 
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hazırlığın teşvik edilmesi de ileriye doğru gitmek için çok önemlidir: yerel otoriteler kendi yeterli gelirlerine 

veya fonları hızlı bir şekilde seferber edebilmek için pürüzsüz merkezi havalelere ihtiyaç duymaktadır. 

 

 

Ek: Canlı oylamanın, etkileşimli görüşmenin ve katılımcı belediyelerden gelen çözüm 
önerilerinin ayrıntılı özeti 
Online etkinliğin başlangıcında katılımcılara üç oylama sorusu ve bir açık uçlu soru sorulmuştur ve 

sonrasında görüşmeleri tamamlayacak şekilde ve belediyelerin temsilcilerinin görüşlerini aktarmak için 

sunulmuştur.  

Canlı oylamaya yanıt veren katılımcıların çoğunluğu (yerel otoritelerin 41 temsilcisi) COVID-19 krizine "iyi 

hazırlanmış" olduklarını bildirmiştir (%51), bu da ankete katılan, geçmişte şoklar geçirmiş olan yerel 

otoritelerin nispeten dirençli olduğunu göstermektedir. Pozitif sonuca rağmen, yaklaşık %30 "pek iyi 

hazırlıklı olmadıklarını" ve %12'si "hiç hazırlıklı olmadıklarını" ifade etmiştir. Katılımcıların geri kalanı (%7) 

krizi göğüslemek için çok iyi hazırlıklı olduklarını bildirmiştir.  

 

Yerel işletme ortamlarıyla ilgili olarak, 41 katılımcının sadece %19'u mültecilere veya yerinden edilmiş 

topluluklara ait olan işletmelerin çoğunluğunun resmi olarak kayıtlı olduğu yönünde görüş bildirmiştir. 

Kalan %49, mültecilere ait bazı işletmelerin resmi bazılarının gayri resmi olduğuna dair karışık görüş 

bildirmiştir ve sonra kalan %32 bu işletmelerin çoğunluğunun resmi olarak kayıtlı olmadığını söylemiştir. 

Bu sonuçlar, bu online etkinliğin bazı sunumlarında gösterildiği gibi, mülteciler, işlerinin gayri resmi yapısı 

ve resmi sosyal güvenlik ve destekten yoksun oluşları göz önünde bulundurulduğunda COVID-19 ile ilgili 

ekonomik bozulmalarda bir katman daha fazla savunmasız hale gelmiştir. Bu konuda canlı anket, çoğu 

belediyenin özellikle kriz sonrasında mülteciler için iş ortamını destekleme konusunda proaktif 

davrandığını göstermiştir: az bir çoğunluk (%32) kriz öncesinde ve krize müdahale olarak mülteciler / 

yerinden edilmiş topluluklar için işletme destek programları yürüttüğünü beyan etmiştir ve %29'u onları 

sadece krize müdahalede bulunmak için desteklediklerini bildirmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların 
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çoğunluğu (%34) mültecilere ait işletmeleri COVID-19 krizi öncesinde veya sonrasında yerel olarak 

desteklemek için hiçbir tedbir uygulamadığını bildirmiştir. 

 

 

Online oylamadaki bağlamsal soruları cevaplamaya paralel olarak, katılımcılardan şu soruyu cevaplamaları 

istenmiştir: "COVID-19 krizinden sonra yerel iş ortamını desteklemek için hangi adımları 

atardınız/eylemler yürütürdünüz?" Katılımcılar, yerel iş ortamını desteklemenin bir dizi olası yollarını 

tanımlanıştır ve bunların bazıları halihazırda yerel otoriteler tarafından uygulanmaktadır ve aşağıdaki gibi 

özetlenebilir:  

- Yerel malların ve hizmetlerin arz ve talebini sağlamak:  

o Gıda arzı kıtlığını engellemek için tarım sektörüne öncelik verilmelidir. Talebi sağlamak ve 

yerel gıda üretimini sürdürmek için yerel otoriteler  yerel olarak üretilen gıdaları, temizlik ve 

lojistik ürünlerini satın alıp düşük gelirli veya savunmasız hane halklarına bedava veya 

pandemi nedeniyle işlerini kaybedenlere dağıtabilirler.   
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o Altyapı sektörü de yeni karantina düzenlemeleri ile paralel olarak belediyenin kentsel 

planlama tedbirlerini (örn., yayalar için yan yürüme yolları) iyileştirmek için yerel altyapı ve 

lojistik işletmeleri ile sözleşme yapılarak belediyeler tarafından desteklenebilir   

- İşgücü arzının desteklenmesi: Yerel otoriteler hizmet ve altyapı sektörlerindeki pozisyon açıklarını 

tespit etmek için göçmen ve mülteci sorunları ile ilgilenen yerel dernekler ve il yetkili kurumları, 

uluslararası organizasyonlar, ticaret birlikleri, Uluslararası STK'lar ile birlikte çalışabilir ve mültecileri 

ve diğer savunmasız grupları işe ihtiyacı olan işler ile eşleştirebilir. Mülteciler ve savunmasız gruplar 

hizmet sektöründe yabancı işletmeler ile birlikte faaliyet gösteren şirketlere yönlendirilebilir. 

- İş yaratılmasını ve faaliyete geçirilmesini teşvik etmek: 

o Marjinal veya yoksul grupları desteklemek için belirli belediye programları vasıtasıyla ev 

tabanlı işletmelerin önünün açılması 

o İşletmeler için vergilerin düşürülmesi ve kayıt, lisans ve onayların verilmesinin ve dijital 

hizmetlerin kolaylaştırılması. 

o İşçiler ve iş arayanlar için sosyal güvenliğin güçlendirilmesi.  

o COVID-19 ile mücadelede ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik tedbirlerinin, farkındalık yaratma 

tedbirlerinin güçlendirilmesi için işletmelere teknik destek sunulması 

- Fonlama ve hibeler:  

o Yerel otoriteler için: aynı zamanda reklam fonlaması ile yerel otoriteler için hibelerin 

kolaylaştırılması.  

o İşletmeler için: mikro-kredi fırsatlarının iyileştirilmesi, reklam edilmesi ve kolaylaştırılması. 

- Dijitalleştirme:  

o Yerel otoriteler için: belediye çalışanları için uzaktan çalışmanın kolaylaştırılması, dijital 

belediye hizmetlerinin sunulacağı hizmet sunma mekanizmasının gözden geçirilmesi   

o İşletmeler için: işletmelerin dijital altyapısının iyileştirilmesi, elektronik ve kolay kayıt 

prosedürleri için fırsat sunulması, yerel otoriteler tarafından yönetilen uzaktan işler için 

platformlar oluşturulması 

- Eğitim:  

o Yerel otoriteler için: uzman belediye insan kaynakları tesis edilmesi ve belediye çalışanlarının 

dijital okur yazarlığının iyileştirilmesi 

o Yerel otoriteler çiftçilere destek sunmak ve mültecileri yerel tarımsal üretime katmak için - bu 

sosyal uyumu da destekleyecektir - tarım odaları ile, tarım kredi kooperatifleri ile ve çiftçiler 

ile ortaklaşa kurslar düzenleyebilir.  

o Belediye altyapısını geliştirmek ve mevcut işsizlik ve savunmasızlık durumunu azaltmak gibi iki 

amaçla hizmet ve endüstri sektörlerinde çalışabilmeleri için düşük gelirli mülteciler ve göçmen 

işçiler için eğitimler düzenlenebilir.  

o Kriz yönetiminde, e-ticarette, dijital pazarlamada, deneyim paylaşımında ve işletmeler 

arasında işbirliği fırsatlarının yaratılmasında eğitim sunacak olan işletmeler için bir dijital 

eğitim platformu vasıtasıyla dijital hizmetler hakkında İşverenlerin ve çalışanların eğitilmesi.  

o DSÖ ve merkezi hükümetin talimatlarına uygun olarak işletme sahiplerinin sağlık 

düzenlemelerinin/mevzuatlarının uygulama noktasında farkındalığının ve fiili icraatın 

sağlanması 
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- Veriler ve planlama: krizin özel sektör üzerindeki etkisini denetlemek, özel grup için bir veritabanı 

yaratmak (örn., işlerini kaybedenler), karantinanın etkisini azaltmak, bunları tüm paydaşların 

katılımıyla gerçekçi bir toparlama/kurtarma planı oluşturmada girdi olarak kullanmak.  

- Koordinasyon ve Network Kurma:  

o örneğin yerel işletmelere destek sunmak için belediye tarafından koordine edilen bir kurul 

komitesi ile tüm düzeylerde koordine etmek (ulusal, uluslararası, hayır kurumları, eğitim 

sektörü, özel sektör)  

o Yerel otoriteler için fonlama fırsatları ve özel sektörün toparlanması en iyi uygulamalar 

hakkında bilgi alışverişinde bulunmaları için yerel otoritelere özel bir platform yaratılması. 

 


